প্রেস বিজ্ঞবি
২৫ জানু য়াবি ২০২১

আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধাননি সানে সাক্ষানেি প্রসৌভাগ্য িাভ কিনিা
আহমদীয়া মুসবিম জামা’ে ইনদাননবিয়াি ওয়াকনে নও সদসযিা

“এটা আল্লাহই, বিবন আমানক িদনি বদনয়নেন”— হিিে বমিযা মসরূি আহমদ (আই.)
২৩ জানু য়াবি ২০২১ ইনদাননবিয়াি ওয়াকে-এ-নও বিনমি ৫০ জন পুরুষ সদনসযি সানে এক ভার্ুযয়াি (অনিাইন)
সভা কনিন আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খিীোেুি মসীহ হিিে বমিযা মসরূি
আহমদ (আই.)।
হুিূ ি আকদাস বটিনোনডযি ইসিামািানদ োাঁি কািযািয় প্রেনক এ সভাি সভাপবেত্ব কনিন, আি ওয়াকে-এ-নও
সদসযগ্ণ জাকােযাি আি-বহদায়াহ মসবজদ কমনেক্স-এি আর-িহমে হি প্রেনক প্রিাগ্দান কনিন।
পবিত্র কুিআন প্রেনক প্রেিাওয়ানেি মাধযনম অনু ষ্ঠান শুরু হয়। এি পনি একবট উদু য নিম (ধমযীয় কবিো) এিং
ইনদাননবিয়ায় ওয়াকে-এ-নও কািযক্রনমি সংবক্ষি েবেনিদন ও একবট প্রেনজনেিন উপস্থাপন কিা হয়।
এক ঘণ্টাি এ সভাি িাবক সমনয় ওয়াকে-এ-নও সদসযিা োনদি ধমযবিশ্বাস ও সমসামবয়ক বিষয়াবদ বননয় হুিূ ি
আকদানসি বনকট প্রিি বকেু েশ্ন উত্থাপন কিাি সু নিাগ্ িাভ কনিন।
একবট সেি বিিাহ কীভানি বনবিে কিা িায় — এ বিষনয় এক েনশ্নি জিানি হিিে বমিযা মসরূি আহমদ (আই.)
িনিন:
“সিযদা মনন িাখুন প্রি, একজন স্বামী বহনসনি অিিযই আপনানক িাবিনে একবট ইবেিার্ক দৃ ষ্টান্ত স্থাপন কিনে
হনি। সিসময় মনন িাখনে হনি প্রি, িবদ স্বামী-স্ত্রীি মনধয সু স্ক কয না োনক, োহনি আপনাি সন্তাননদি কষ্ট প্রভাগ্

কিনে হনি এিং এভানিই আপবন পিিেযী আহমদী েজনেি ভবিষযৎ ধ্বংস কিনিন। সু েিাং, এি সনিযাত্তম উপায়
বহনসনি একজন স্বামীনক অিিযই ঘনি একবট উত্তম দৃ ষ্টান্ত স্থাপন কিাি পািাপাবি োি স্ত্রী এিং সন্তাননদি েবে ভদ্র
ও সদয় আর্িণ কিা উবর্ে। িবদ বেবন এমন আর্িণ কনিন েনি ঘনি প্রকাননা সমসযাই সৃ বষ্ট হনি না এিং োি
প্রেনি-প্রমনয়িা আিও ভাি বিক্ষা ও েবিক্ষণ পাওয়াি সানে সানে োনদি আর্িনণিও উন্নবে সাবধে হনি।”
জিিায়ু পবিিেযন এিং কীভানি এি প্রমাকানিিা কিা িায় — এ বিষনয় এক েনশ্নি জিানি হিিে বমিযা মসরূি
আহমদ (আই.) িনিন:
“জিিায়ু পবিিেযননি বিষয়বট সমগ্র বিশ্বজুনিই একবট সমসযা; বিনিষ কনি েৃেীয় বিনশ্বি প্রদিগুনিানে, প্রিখানন
জনসংখযা অসামঞ্জসযপূ ণভ
য ানি িািনে। শুধু মাত্র িবধযে জনসংখযাি আিাসননি জনয জাবেসমূ হ নেুন নেুন আিাবসক
এিাকা তেবি কিনে এিং এ কািনণ, িন-জঙ্গি কাটা পিনে এিং িন উজাি হওয়াি এই বিষয়বট জিিায়ু
পবিিেযননি একবট েধান কািণ। োই, আপনানক খুিই সেকয োকনে হনি প্রি, িখনই একবট গ্াে কাটা হনি, এি
স্থনি দু ’বট গ্াে প্রিাপণ কিনে হনি।”
হিিে বমিযা মসরূি আহমদ আিও িনিন:
“জ্বািাবনি িযিহািও কমাননা উবর্ে। এখন মানু ষ এেটাই অিস হনয় পনিনে প্রি, িবদ োিা এক স্থান প্রেনক অনয
স্থানন প্রিনে র্ায় এিং দূ িত্ব িবদ মাত্র ১০০ িা ২০০ গ্জও হয়, প্রসনক্ষনত্রও োিা হাাঁটাি পবিিনেয প্রমাটিিাইক বকংিা
গ্াবি িযিহাি কনি োনক। এভানিই দূ ষণ িািনে। দূ ষণ এিং জিিায়ু পবিিেযননি প্রপেনন আিও অননক বনয়ামক
িনয়নে। োই আমানদিনক খুিই সেকয োকনে হনি। েনি আমিা িিনে পাবি না প্রি, জিিায়ু পবিিেযননি ভনয়
আমানদি সন্তান জে না প্রদওয়া উবর্ে।”
হুিূ ি আকদাস আিও িযাখযা কনিন প্রি, জিিায়ু পবিিেযননি প্রমাকানিিা এিং মানিজাবেি ভবিষযনেি স্বানেযই
মানু নষি কিণীয় সিবকেু ই স্ক াদন কিা উবর্ে।

হুিূ ি আকদাস ইনদাননবিয়াি ওপনি জিিায়ু পবিিেযননি সু বনবদযষ্ট েভানিি কো উনল্লখ কনিন; প্রিখানন িিা হনে
প্রি, সমুদ্র পৃনষ্ঠি উচ্চো ক্রমি িৃ বি পাওয়ায় এি িাজধানী জাকােযা পাবননে বনমবিে হনি এিং আগ্ামী
দিকগুনিানে পাবননে ডুনি িাওয়াি ঝুাঁবকনে িনয়নে। হুিূ ি আকদাস িনিন প্রি, এটা এমন নয় প্রি, শুধু মাত্র
ইনদাননবিয়াি মানু ষজনই জিিায়ু পবিিেযননি বিকাি হনেন আি না প্রকিি োনদি জীিনধািা এি জনয দায়ী। িিং,
জিিায়ু পবিিেযন এি কািণ এিং েিােি, উভয় বদক প্রেনকই একবট তিবশ্বক ঘটনা।
উত্তনিি প্রিনষ হিিে বমিযা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন:
“মজবিস প্রখাদ্দামুি আহমদীয়া (১৫-৪০ িেি িয়সী আহমদী েরুণ-িু িকনদি অঙ্গ-সংগ্ঠন) এিং ওয়াকে-এ-নও
সদসযনদি িনাঞ্চনি এিং বিবভন্ন এিাকায় িৃ ক্ষনিাপণ কমযসূবর্ গ্রহণ কিা উবর্ে।”
হুিূ ি আকদাসনক ওয়াকে-এ-নও সদসযনদি িাজনীবে বকংিা সিকাবি র্াকুবিনে (বসবভি সাবভযনস) প্রিাগ্দাননি বিষনয়
েশ্ন কিা হয়। হুিূ ি আকদাস িনিন প্রি, ওয়াকে-এ-নও োহিীনকি (কমযসূবর্ি) সদসযসহ আিও আহমদী
মুসিমাননি জনয সিকাবি র্াকুবিনে প্রিাগ্দান কিা এিং সকি মানু নষি জনয আিও উৎকৃষ্টেি মানিাবধকাি েবেষ্ঠাি
প্রর্ষ্টা কিা উত্তম কাজ।
আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি ওয়াকে-এ-বজনদগ্ীগ্ণ (ধনমযি প্রসিায় জীিন-উৎসগ্যকািীগ্ণ) কীভানি সিযিবিমান
আল্লাহি উনদ্দনিয উৎসনগ্যি প্রর্েনা িজায় িাখনে পানিন, এ বিষয়ক একবট েনশ্ন উত্তনি হিিে বমিযা মসরূি আহমদ
(আই.) িনিন:
“একজন জীিন-উৎসগ্যকািী বহনসনি সিসময় স্মিণ িাখনিন প্রি, আপনাি সমস্ত কাজই একমাত্র আল্লাহ ি উনদ্দনিয
এিং আপনাি িািেীয় কাজই আল্লাহ ো‘আিাি নজিদাবিি আওোভুি। আি আমানদি কাজগুবি িবদ আল্লাহ
প্রদনখনই েনি সেো ও আন্তবিকোি সানে আমানদি সকি কাজ স্ক াদন কিা উবর্ে। োই সিসময় মনন িাখনিন
প্রি, আল্লাহি সন্তুবষ্টি খাবেনি আমানদিনক সি কাজ কিনে হনি। সু েিাং, িবদ প্রকউ এই প্রর্েনায় সমৃি হনয় কাজ
কনি, েনিই োিা সেো ও আন্তবিকোি সানে প্রসিা কিনে পািনিন। একইসানে, আল্লাহি বনকট অিিযই এই
প্রদায়া কিনে হনি, প্রিন বেবন আপনানদিনক সৎ ও আন্তবিকভানি দাবয়ত্ব পািনন সাহািয কনিন।”
আনিকজন েশ্নকািী জাননে র্ান, ইহজীিন এিং পিকানিি জনয সেিোি সংজ্ঞা কী এিং উভয় জীিনন কীভানি
সেি হওয়া িায়?

হিিে বমিযা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন:
“এই জগ্নেি িযাপানি, আপবন িা-ই করুন না প্রকন, প্রিখাননই কাজ করুন না প্রকন, সেো এিং আন্তবিকোি সানে
আপনাি কাজ স্ক াদন করুন ... সিযিবিমান আল্লাহ িনিন প্রি, আপনানক প্রি-প্রকাননা দাবয়ত্ব িা কাজই প্রদওয়া প্রহাক
না প্রকন, বকংিা আপনাি ওপি প্রি-দাবয়ত্বই অবপযে প্রহাক না প্রকন, আপনাি প্রসবট সেোি সানে স্ক াদন কিা
উবর্ে। পিকানিি পবিনেবক্ষনে সিযিবিমান আল্লাহ িনিন প্রি, বকেু িাধযিাধকো (দাবয়ত্বািিী) অিিযই পািন
কিনে হনি এিং এগুনিা হনিা, প্রকউ েবেবদন পাাঁর্ ওয়াি আল্লাহি কানে োেযনা কনিন এিং োি জাগ্বেক ও
আধযাবিক েনর্ষ্টাি প্রক্ষনত্র আল্লাহি সাহািয োেযনা কনিন। এোিাও, আপনানদি সঙ্গী-সােীনদি েবে দয়ািু ও
ভ্রােৃসু িভ মননাভাি িাখুন। এভানি আপনািা আল্লাহপ্রক সন্তুষ্ট কিাি পািাপাবি পিকানিও পুিিাি পানিন।”
একজন ওয়াকে-এ-নও উনল্লখ কনিন প্রি, বেবন বকেু েেযবর্ত্র প্রেনক প্রজনননেন প্রি, খিীো বনিযাবর্ে হওয়াি আনগ্
হুিূ ি আকদাস মননানিানগ্ি প্রকন্দ্রবিদু হনে পেদ কিনেন না। োই বেবন েশ্ন কনিন প্রি, হুিূ ি আকদাস কীভানি
োি নেুন পবিবস্থবেবি সনঙ্গ মাবননয় বননয়বেনিন।
একবট সংবক্ষি বকন্তু অন্তদৃ যবষ্টস্ক ন্ন ও িবিিািী েবেবক্রয়ায় হিিে বমিযা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন:
“আবম বননজ জাবন না। এটা আল্লাহই, বিবন আমানক িদনি বদনয়নেন। আি এটাই িনেষ্ট।”
একজন িযবি কীভানি আিসয দূ ি কিনে পানিন — এ বিষনয় হুিূ ি আকদাসনক আনিকবট েশ্ন কিা হয়।
এি উত্তনি হিিে বমিযা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন:
“এি জনয ইোিবিি েনয়াজন। এবট বনবিে করুন প্রি, আপবন সকানি উনঠ োহািু দ ও েজনিি নামাি আদায়
কিনিন এিং োিপি আপনাি কাজ শুরু করুন ... সিবকেু ই বনভযি কনি আপনাি ইোিবিি ওপি প্রি, আপবন
কনোটা িবিিািী। অিসো দূ ি কিনে হনি আপনানক এবট কাবটনয় ওঠাি মনো িনেষ্ট িবিিািী হনে হনি।
সিবকেু ই আপনাি ওপি বনভযি কনি প্রি, আপবন কনোটা িবিিািী, আপনাি ইোিবি কনোটা িবিিািী।”
সভাি প্রিনষ, ওয়াকে-এ-নও সদসযনদি জনয প্রদায়া কিাি সমনয় হিিে বমিযা মসরূি আহমদ (আই.) িনিন:
“আল্লাহ আপনানদি সকনিি মঙ্গি করুন এিং বেবন আপনানদি েনেযকনক ওয়াকে-এ-নও এিং বখিােনেি সানে
িন্ধন দৃ ঢ় কিনে এিং আহমদীয়া মুসবিম জামা’প্রেি মঙ্গনিি জনয কনঠাি পবিশ্রম কিনে সক্ষমো দান করুন।”

